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ة  وسالمة األغذیة: إرشادات للسلطات المختصّ  19-كوفید
 سالمة األغذیةة لمراقبة المسؤولة عن النظم الوطنیّ 
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 معلومات أساسیة
أمام  یاً استثنائیاً وغیر مسبوق تحدّ الجاریة  19-كوفید جائحة طرح ت

سالمة المسؤولة عن النظم الوطنیة لمراقبة    أالسلطات المختصة
صلة االضطالع بالوظائف واألنشطة موایفرض علیھا    باألغذیة

میة الوطنیة والتوصیات اللوائح التنظی التي تقضي بھاالروتینیة 
دان، تعمل قطاعات واسعة من العاملین في كثیر من البلالدولیة. و

ھو العمل عن بعد  عدّ ن المنزل، حیث یلسلطات المختصة مبا
 الشخصیةجمیع االجتماعات فضالً عن إلغاء  الممارسة المعتادة، 

من بین التحدیات القائمة ھا إلى مؤتمرات تُعقَد عن بعد. وأو تعدیل
األنشطة الروتینیة مثل التفتیش استمراریة  الحفاظ دون انقطاع على  

، وإصدار غذیةاألفي مجال األعمال  اتعلى عملیات قطاع
د تراخیص ال صادرات، ومراقبة األغذیة المستوردة، ورصد وترصُّ

، وأخذ عینات من األغذیة وتحلیلھا، ةالغذائی  اتسلسلة اإلمداد  سالمة
ء المشورة بشأن سالمة األغذیة الغذائیة، وإسدا عوارضالوإدارة 

والتواصل بشأن عة األغذیة، صنا دوائریة لغذ األ ولوائح تنظیم
    سالمة األغذیة مع الجمھور. قضایا

 ً ودعم  سالمة األغذیةلمراقبة  ةم الوطنیالنظ نزاھةعلى وحفاظا
سیتعین على كّلٍ من  اإلمدادات الغذائیة الدولیة،سلسلة التجارة و

ة حیویلخدمات ذات األھمیة الالسلطات المختصة إعطاء أولویة ل
الجاریة. وقد یشمل ذلك استحداث عملیات  19-أثناء جائحة كوفید 

تعلیق مؤقت لألنشطة الرقابیة األقل خطورة التي ال تؤثر مباشرةً 
نشطة الرقابیة األقل إلمداد بأغذیة مأمونة. فمن شأن تعلیق األاعلى 

الحفاظ على صحة  االستمرار في تیح للسلطات أن یمؤقتاً خطورة 
 لتنصّب علىالمبذولة الجھود  إعادة تركیزھا مع ن بالعاملیوسالمة 

 الحیویة ھمیةاألذات  نشطةاأل وباتجاه المجاالت األكثر خطورة
. وتبعاً لألولویات الوطنیة، قد تقرر بعض السلطات مة األغذیةلسال

التفتیش  نشطة مختارة، على سبیل المثالأل إیالء األولویةالمختصة 
، أو إصدار یةفي مجال األغذ     األعلى خطورة  على قطاعات األعمال

إدارة  تراخیص التصدیر، أو خدمات مراقبة االستیراد، أو
أو التحقیق في شكاوى األغذیة. ومن األھمیة  الغذائیة، العوارض

بمكان أن تواصل السلطات المختصة رصد مستجدات األوضاع 
إجراء التعدیالت الضروریة بجابة واالست 19-بشأن جائحة كوفید 

 
 

ألغراض ھذه المبادئ التوجیھیة، یعني مصطلح السلطة المختصة الجھة  ا   أ
الحكومیة الرسمیة صاحبة االختصاص على النظام الوطني لمراقبة سالمة  

 ) CAC/GL 71-2009األغذیة (وفق التعریف المحدد في دستور األغذیة 
 

على التي تحافظ  على برامج عملھا ومواصلة تقدیم الخدمات الحیویة  
   .سالمة األغذیةھا الخاصة بمنظنزاھة 

 ما یلي:إلى  التحدیات التي تواجھ السلطات المختصة الوطنیة    رجعوت

 ؛تنفیذ خطط  الطوارئ •

للتفتیش على   تماماً    ةفاعلامج  بر  وضعالقدرة على    انحسار •
ة إعادة تخصیص العاملین إلى أفرقة نتیج سالمة األغذیة

من    وعمل الموظفین،  19-معنیة باالستجابة لطارئة كوفید 
 لعزل الذاتي؛وخضوعھم ل ینعامللااعتالل والمنزل، 

اختبارات األغذیة في   ة على إجراءقدرالانخفاض  •
االختبارات  جراء  الُمعاد تخصیصھا إلالمختبرات الغذائیة  

 ؛ 19-السریریة لكوفید

التي تھدد نزاھة سلسة اإلمدادات الغذائیة المخاطر   ازدیاد  •
 األغذیة؛اء غش جرّ 

على عدد متزاید من االستفسارات  ردّ الحاجة إلى ال •
صناعة األغذیة  دوائرواألسئلة المقدّمة من الوزراء و

 اإلعالم.  ط والمستھلكین ووسائ

وللسلطات المختصة دور حیوي علیھا أن تضطلع بھ أثناء ھذه 
 یتسنىالجائحة للعمل مع جمیع قطاعات صناعة األغذیة حتى 

والمعالجة مواصلة العمل بفعالیة وإبقاء اإلنتاج ب القائمة جھاتلل
  خطوط اإلمدادات الغذائیة مفتوحة.

على واإلرشادات إلى معالجة بعض القضایا األساسیة،  وتھدف ھذه
وجھ التحدید كیفیة ضمان فعالیة البرامج المختزلة للتفتیش على 

حداث ؛ ویمكن استالقائمة المخاطر من بما یخفف سالمة األغذیة
على نطاق   سالمة األغذیةتدابیر مؤقتة الحتواء المخاطر التي تھدد  

 سالمة األغذیةبرامج یصیب خطیر  خللمن أي  واسع والحدّ 
 الوطنیة.

 

المبادئ التوجیھیة  في ام الوطني لمراقبة سالمة األغذیة النظیرد وصف    ب
CAC/GL 69-الغذائي (راقبة سالمة األغذیة بموجب الدستور  تدابیر م   جازةإل

2008 ( 

 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B69-2008%252FCXG_069e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B69-2008%252FCXG_069e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B69-2008%252FCXG_069e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B69-2008%252FCXG_069e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B69-2008%252FCXG_069e.pdf
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 متعددة والتخطیط للطوارئ جھات مستوىعلى التعاون 

في على جمیع السلطات المختصة أن تقوم بوضع خطط لالستجابة 
من  1لطوارئ باتِّباع اإلرشادات المقدّمةحاالت الطوارئ أو خطط ل

منظمة األغذیة والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمیة وأن تكون 
تي تضعھا قادرة على تفعیلھا. وینبغي أن تشمل خطط الطوارئ ال

تفاصیل عن أدوار ومسؤولیات السلطات ة مختصالسلطات ال
المختصة على المستوى المركزي واإلقلیمي والمحلي وآلیات 

یتعین أن تتضمن خطط كما ات. التعاون والتآزر في أوقات األزم
تقدیم الخدمات ل إعطاء األولویةالطوارئ تفاصیل عن كیفیة 

دارة المعلومات،  ظیم األفرقة التشغیلیة إلاألساسیة؛ وتن
؛ الغذائیة م وإدارة المخاطر، وإدارة العوارضواالتصاالت، وتقیی

لعمل ل وازتیسیر العمل من المنعلى  ماتة نظم المعلووتعزیز قدر
   .بواسطة اإلنترنت عن بعد وعقد المؤتمرات

 منالجھات الوطنیة ذات الصلة  جمیع ویعدّ التعاون والتآزر بین
على  19-ة بفعالیة لجائحة كوفید المكونات األساسیة لالستجاب

وتبدو الحاجة ماسةً أكثر من أي وقت  . مستوى الحكومة بأكملھا
بسالمة صحة العمومیة ومعنیة بالسلطات الاللتعاون بین مضى ل

  األغذیة. 

 للتفتیش على سالمة األغذیة ةاعلف ةوطنی امجبر وضع
قدرة   على  بشكل خطیرإلى التأثیر    تقیید حركة الناسیمكن أن یؤدي  

السلطات المختصة على نشر العاملین المناسبین للتفتیش على 
وسائر أنشطة مراقبة األغذیة  یة في مجال األغذ قطاعات األعمال 

تفتیش یتطلب إجراء  بات من غیر الممكن  . وعلى سبیل المثال، ربما  
كما قد یصبح  التواجد المادي لموظفي التفتیش في مواقع األغذیة. 

أثناء التفتیش بسبب  غذیة المأخوذةبار عینات األمن المستحیل اخت
ویتمثل الشغل الشاغل تراجع القدرات في مختبرات فحص األغذیة.  

للسلطات الصحیة الوطنیة في ضمان االمتثال للتشریعات الغذائیة 
ویعكف الكثیر  في فئات مواقع األغذیة التي تشكل أعلى المخاطر. 

د یِّ یر جدیدة لألمن الحیوي تقحداث تدابمن قطاعات األغذیة على است
لتشمل مفتشي األغذیة. غیر أنھ   قد تمتدّ ودخول العاملین الخارجیین،  

یحق للمفتشین على سالمة األغذیة الدخول دونما عوائق إلى أي 
لالعتقاد بوجود أنشطة  أسباب معقولة بشأنھا مواقع تكون لدیھم

للوائح المتثال التحقق من ا ھدفجاریة لمعالجة األغذیة، وذلك ب
         .بھا والتصدي لعدم التقیّد  تنظیم األغذیة

 المخاطر تقییم ى قائم علنھج  تبنّي

 سالمة األغذیةالبرامج الوطنیة للتفتیش على  وضع ینبغي تنظیم
في مجال تصنَّف قطاعات األعمال على أساس المخاطر حیث 

یحدد مالمح وضع ملف  ینبغي  تواتر التفتیش. ومدى  لتحدید    األغذیة
 علیھا   لتفتیشفي مجال األغذیة لعمال  األ  اتقطاع   منلمخاطر لكلٍّ ا

األغذیة   یة، مع مراعاة نوعالقطاع المعیناستناداً إلى طبیعة ونطاق  
(أغذیة  التي یتم تداولھا ومعالجتھا وتوزیعھا؛ وأسالیب المعالجة

ات المحتمل فئمطھیة، منتجات جاھزة لألكل)؛ ومدى التشغیل، وال
 من بینأن تكون عرضة للمخاطر في أوساط مستھلكي المنتجات. و

القضایا التي یتعین أخذھا في الحسبان عند البّت في تصنیف مخاطر 
المتثال للتشریعات تاریخ ا في مجال األغذیةمال األعقطاعات 

 سالمة األغذیةالغذائیة من عدمھ، والثقة في تنفیذ نظم مراقبة 
، وسجالت التحقق. ویمكن أن یحدد ھذا النھج القطاعات المعنیةب

مواقع األغذیة   سالمة األغذیةالمخاطر للتفتیش على  تقییم  القائم على  
 التعلیقیش. وقد یقتضي األمر األعلى خطورة التي تتطلب التفت

یة التي تشكل مخاطر منخفضة للتفتیش على مواقع األغذ  المؤقت
 ھذه الجائحة.   مدة متوسطة طوالإلى 

یتعین مواصلة وتمثل المجازر واحدة من المناطق الحرجة التي س
 المقررةضوابط مراقبة ال ھا، بما یشملعملیات التفتیش الغذائي فی

قع یحتاج مفتشو األغذیة في مثل ھذه المواوف قبل وبعد الذبح. وس
،  وسیكون لزاماً علیھم إدراك أھمیة معدات للوقایة الشخصیةإلى 

التباعد الجسدي، وغسل الیدین، والتطھیر، والتعقیم خاصةً حال 
تغیُّر ظروف اإلنتاج نتیجة زیادة سرعات خطوط اإلنتاج على سبیل 

 المثال.

حرجة أخرى من قطاعات األعمال ربما استلزم األمر ة وثمة فئ
علیھا، وھي  تلك التي یعتمد اإلنتاج فیھا بكثافة على   تعزیز التفتیش

شھده قطاع النقل الحاد الذي  مكونات مستوردة. وفي ظل التراجع
سالسل  لقطاعات، ربما كانت لدى ھذه احاالت كثیرةالدولي في 

إمدادات مؤجلة أو متوقفة قد تثیر مخاوف بشأن سالمة األغذیة 
یمكن أن تتطلب زیادة التفتیش والضوابط المقررة. وبالمثل، ربما و

أن تسارع قطاعات األعمال في مجال األغذیة إلى الحاجة  اقتضت
موّردین جدد دون المرور عبر كامل برنامج الموافقة  التعّرف على

 المة المنتجات للخطر.مما قد یعرض سعلى الموردین، 

 بتوسیع في مجال األغذیةبعض قطاعات األعمال  وربما قامت
ھنا اإلنتاج نتیجة ازدیاد الطلب، مع االستعانة بعاملین مؤقتین. و

إلى ضمان اإلشراف على   ستحتاج السلطات المعنیة بسالمة األغذیة
    العاملین المؤقتین ومنحھم التدریب الكافي.

 التدابیر المؤقتة

تشمل أمثلة ضوابط سالمة األغذیة التي قد تستلزم استحداث تدابیر 
  ف استثنائیة ما یلي:مؤقتة في ظل ظرو

ً بتبادل البیانات اإللكترونیة بدالً من  • االستعانة مؤقتا
الشھادات الورقیة الرسمیة األصلیة واإلقرارات الرسمیة 

 نتِجة لألغذیة؛أن تصاحب شحنات الحیوانات المُ   المطلوب

ً مؤقتالتصریح  • لمختبرات الغذائیة بإجراء االختبارات  ل ا
  والتحالیل تحت إشراف السلطة المختصة؛

تقدیم قطاعات األعمال في مجال األغذیة نتائج الفحوص  •
ً للبرھنة على التي تجریھا   استمرار العملإلكترونیا

  )؛ةذاتی إصدار شھادات( الضوابط الداخلیةب

 ال تملك توفیرالسلطات المعنیة بسالمة األغذیة  كانتإذا  •
عدد كاٍف من العاملین ذوي المؤھالت والخبرات 
ً لھیئات تابعة للقطاع  المناسسبة، یجوز الترخیص مؤقتا
الخاص ومھنیین مؤھلین مستقلین بتأدیة وظائف التفتیش 

والعمل لسلطة، شراف اخضوع إلالعلى األغذیة  بشرط 
المھام  ب  فیما یتعلقبحیدة وبعیداً عن أي تضارب للمصالح   

  ة؛المؤداّ 

التحلي بالمرونة بشأن بعض جوانب وسم األغذیة (مثل   •
ً إلھدار األ ان سالمة مع ضم طعمةتحدید التاریخ) تجنُّبا

  األغذیة في الوقت ذاتھ.

 حمایة العاملین

یش على قطاعات فتحیثما كانت ھناك حاجة إلى مواصلة عملیات الت
ض ، ینبغي اتخاذ تدابیر لتجنّب تعرّ األعمال في مجال األغذیة
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أن العاملین في السلطات المختصة لمخاطر صحیة جسیمة دون 
ن أن المخاطر التي تھدد سالمة األغذیة. ویتعیّ  درءر ذلك على یؤثّ 
ً على اإلجراءات الكفیلة بتقلیل ى مفتّ یتلقّ  انتقال شو األغذیة تدریبا

مفتّشي األغذیة   وسیتعیّن على.  193-الفیروس المسبِّب لمرض كوفید 
سیكون لزاماً علیھم كما ؛ 19-ھم من أعراض كوفید من خلوّ  التأّكد 

ممارسة التباعد الجسدي أثناء وجودھم في مواقع األغذیة، 
، بما في ذلك قبل وبعد دخول مواقع المداومة على غسل األیديو

حتاج مفتشو سیوآلداب الجیدة للسعال/العطس. األغذیة، ومراعاة ا
ً  األغذیة إلى معدات للوقایة الشخصیة مثل األردیة الفضفاضة  أیضا

الوحیدة االستعمال، وواقیات األحذیة، وكمامات الوجھ، والقفازات، 
 4وشبكات الشعر، على أن یتم تغییرھا بین كل تفتیش وآخر.

 التعلیق المؤقت للبرامج الرقابیة

ترّصد التي  بعض برامج المراقبة والمؤقت لتعلیق إجراء یمكن 
ھا السلطات المختصة بشكل روتیني أثناء ھذه الجائحة دون تنفّذ 

التأثیر على سالمة األغذیة أو صحة المستھلك أو التجارة الدولیة. 
ت بھدف متبقیا ومن أمثلة تلك األنشطة برامج الرصد السنوي لل

تقل الحاجة إلى اختبار . كما سالملوثاتیم  ضمان االمتثال للوائح تنظ
عملیات التفتیش التي سیتم  عدد  تقلصعینات األغذیة نتیجة 

 في ظل إغالق كثیر من الحانات والمقاھي والمطاعم.وذلك  إجراؤھا،  
النظافة  درجات حدید وفي البلدان التي توجد لدیھا مخططات لت

عم، یجوز المطاتصنیف على اأبواب" " لوضعالصحیة أو برامج 
  تمدیدھا تلقائیاً لفترات محدودة دونما حاجة إلى إجراء تفتیش.  

تزداد أكثر من  ،األغذیة واختبارھاع تراجع عملیات أخذ عینات وم
أھمیة تمكین السلطات المختصة الوطنیة من  أي وقت مضى

النظم العالمیة مثل  عن طریقالوصول إلى المعلومات وتقاسمھا 
أن یُفَرض وینبغي    5.سالمة األغذیةلسلطات المعنیة بلشبكة الدولیة  ال

إبالغ السلطات المختصة قطاعات األعمال في مجال األغذیة  على
 ق. اسوونة في األأغذیة غیر مأم طرحي أو عند علمھا بتلقّ 

 إعفاءات مؤقتة یلزم إصدارقد  –یة تنظیم األغذلوائح 

یلزم أن تتواصل السلطات المختصة بشكل وثیق مع قطاعات 
لتقییم مدى الحاجة إلى إجراء تعدیالت  غذیةاألفي مجال األعمال 

التحدیات التي  جّراءأو تسویات مؤقتة في تشریعات األغذیة 
عدم اإلضرار باإلمدادات الغذائیة. بما یكفل  19-یطرحھا كوفید 

وسوف تحتاج السلطات المختصة إلى تقییم ما إذا كان یمكن تطبیق 
ألغذیة، مع ضمان اإنفاذ الجوانب التقنیة للوائح تنظیم  المرونة عند 

     سالمة األغذیة.

 عند ویمثل وسم األغذیة أحد المجاالت التي تطرح تحدیات خاصة 
المواد المستخدمة لتغلیف بمداد  اإلعدم توفُّر مكونات معیّنة أو توقُّف  

 وعند الواردات.  نقص انقطاع عملیات النقل أو جّراءاألغذیة 
ً معفي مجال األغذیاستخدام أحد قطاعات األعمال  تمداً ة مكونا

ً احكان متمكون مع التقنیة تماماً  ھواصختتماثل  یجوز أن  من قبل، ا
یكون ذلك مبرراً إلصدار تصریح مؤقت بشرط مراعاة شواغل 

التتبُّع. وإمكانیة  األمان، مثل متطلبات وسم المواد المثیرة للحساسیة
مة للوائح الفیما یتعلق بتراخي الوال یمكن  ھذا  الدعاءاتالمنّظِ

أال یكون ب  الذي یقضيالمبدأ  أو التھاون بشأن  جازة  مُ الصحیة غیر  ال
 خادعاً للمستھلك. األغذیة  وسم 

المزمع قیامھا غذیة  األفي مجال  طاعات األعمالوفیما یتعلق بق  
اآلن   یلزم علیھاقد  ،  باحتیاجاتھ  قطاع تورید األغذیة الجاھزة   بإمداد 

 التي المطاعم ربما كان علىإیجاد أسواق بدیلة للمنتجات. وبالمثل، 

ك المنتجات ت غذائیة إیجاد أسواق لتلمنتجات أو مكوناقامت بشراء  
تصریح   إصدارھا إلنتاج أغذیة المطعم. وینبغي  ة إلیاجالتي لم تعد بح

 ھذه الظروف بشرط استخدامظل مؤقت ببیع تلك المنتجات في 
سم البیانات وب تُعفي من التقیُّد فوق الًملصقات مؤقتة  قصاصات

یتماشى   ) وبماغیر ُمجازة  صحیةدعاءات  الغذائیة (یُحَظر استخدام ا
  .القائمة تعلیمات التخزینو ُمدّونةالتاریخ البیانات مع 

إنفاذ  بعض المرونة عند التحلّي بالسلطات المختصة  علىوینبغي 
أنھ ال یمكن التغاضي عن  إال؛ الجوانب التقنیةّ للوائح تنظیم األغذیة

سالمة األغذیة، ویجب توفیر المعلومات األساسیة حتي یمكن 
إبداء شئ من نیرة. ویمكن النظر في تبنّي خیارات مستللمستھلكین 

یشكل خطورة على  إذا كان ذلك ال االمتثال للوسمبشأن المرونة 
المعلومات المھمة مثل  بعض یمكن معالجة أو تخفیفالمستھلك، و

 العمرعن المواد المثیرة للحساسیة، ومدة الصالحیة ( عالناإل
 للتخزین أو شروطخاصة وأي شروط  التتبُّعانیة )، وإمكالتخزیني

ملصقات تحمل ھذه قصاصات فوق الالستعمال عن طریق وضع ل
في مجال المعلومات المھمة. ویُنَصح المشغلون لقطاعات األعمال 

بالتفتیش علیھم قبل طرح   ةالقائم الجھة بمناقشة الوضع مع األغذیة
   ق. اسومنتجات أو مكونات تحمل ملصقات مخاِلفة مؤقتة في األ

عملیّات االختبارات وإجراء المختبرات الغذائیة: 
  التحلیل

ً تواجھ السلطات المختصة  ً یتمثل في تحدیا تراجع قدرات  معیّنا
 جّراء مختبرات القطاع الخاص على إجراء اختبارات لألغذیة، 

. 19-ات السریریة الخاصة بكوفید تخصیصھا الختبار العینإعادة 
ویلزم الحفاظ على حد أدنى من القدرات في مجال األمان 

ً لعملیات التفتیش الغذائي ع ولوجيیكروبالم لى والكیمیائي دعما
 لتعامل مع شكاوى المستھلكینولقطاعات األعمال األعلى خطورة،  

فاشیات األمراض المنقولة وإدارة  وتقّصيوالعوارض الغذائیة، 
ً لمختبرات غذائیة معتمدة اءغذ بال . وقد یتطلب ذلك التصریح مؤقتا

امج الوطني لمراقبة سالمة خاصة بإجراء اختبارات كجزء من البرن
األغذیة. إال أنھ یجب على السلطة المختصة أن تضمن صحة 

نظم   قد تعانيوموثوقیة نتائج االختبارات. وباإلضافة إلى ذلك، 
قدرتھا   انكماشمن الصحة العمومیة  في مجال مراضاألترصد 

إال على تحدید الحاالت البشریة المصابة بأمراض منقولة بالغذاء، 
 حفاظ على حد أدنى من القدرات الوطنیة.ن الضروري الم أنھ

المختبرات الغذائیة استحداث تدابیر للحد من  یتعین علىوسوف 
في البیئة  19-الفیروس المسبِّب لمرض كوفید مخاطر انتقال 

دریب العاملین في المختبرات المختبریة. وستشمل ھذه التدابیر ت
ف على أعراض كوفید  اتِّباع مبادئ التباعد الجسدي،  ، مع  19-للتعرُّ

ومراعاة آداب   ،التطھیروستصحاح  والمداومة على غسل الیدین واال
بإرشادات   ُملّمة  السعال/العطس. وینبغي أن تكون كوادر المختبرات

-شأن كوفید األمان الحیوي الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة ب
19 .4 

ً للتباعد الجسدي،  قد یكون من الضروري تقلیل كثافة وتحقیقا
العاملین بالمختبرات عبر العمل بنظام تقسیم النوبات والتواصل عن 

في حیز م  ھبمفرد   عاملینعمل الاالتصال الداخلي عند    طریق أجھزة
مسافة أكثر من متر. فاصل ببقاء على اإل تعذُّرإذا مختبري صغیر

 تغییر وضع ترتیبات للتباعد الجسدي أثناء عملیات  ثمة حاجة إلىو
ینبغي ترتیب جداول العمل بحیث تستمر األعمال والنوبات. 
      في حالة إصابة أحد العاملین في المختبرات بالعدوى.األساسیة 
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من الضروري تعلیق اعتماد المختبرات الغذائیة وفقاً   وربما كان
مؤقتاً في حالة نقص حجم  17025للتقییس  لمعیار المنظمة الدولیة

العینات فیما یخص اختبارات معینة. وقد یأتي ذلك نتیجة تعلیق 
   البرامج السنویة لرصد المتبقیات. 

  اإلمدادات الغذائیةة نزاھالمخاطر التي تھدد 
عن تعطیل سالسل اإلمدادات الغذائیة مع  19-أسفرت جائحة كوفید 
المنتجات أو المكونات أو المواد أو نقص عدم توفّر بعض 

جدد، قد تولي لتحدید منتجین    ستعجالالمعروض منھا. وفي خضّم اال
نزاھة سلسلة اً أقل لاھتمامبعض قطاعات األعمال في مجال األغذیة  

اً جدیدة لغش األغذیة. ومع قیام السلطات أبوابفتح یاإلمدادات، مما 
ً مع تعلیق أو إلغاء  المختصة باختزال الضوابط الغذائیة  مؤقتا

، قد ینتھز المحتالون مثل عملیات التفتیش وأخذ عینات من األغذیة
ھذه الفرص. وباإلضافة إلى التقلیص في الضوابط الرسمیة، من 

القطاع أعمال    عملیات مراجعةالمحتمل أیضاً أن یُجرى تخفیض في  
ومخططات االعتماد. وینبغي   اتإصدار الشھاد ص والخاص وفح

ما یتم   أن تقوم السلطات المختصة أثناء ھذه الجائحة بالتحقیق فی
على  تنطوي على غش لألغذیة، والعمل عوارضاإلبالغ عنھ من 

تقییم سرعة تأثُّر لنحو وثیق مع قطاعات األعمال في مجال األغذیة  
       ذ الخطط الرقابیة.سالسل اإلمدادات وضمان تنفی

ُمطالبة من الوجھة القانونیة  قطاعات األعمال في مجال األغذیةإن 
وأصلیة. وباإلضافة إلى نظمھا   بإنتاج وتسویق أغذیة مأمونة

، ینبغي أن تنظر قطاعات األعمال سالمة األغذیةة بمراقبة الخاص
استناداً إلى في استحداث نظم لتقییم سرعة التأثُّر  في مجال األغذیة

دّ من غش األغذیة. وعلى السلطات المختصة أن تسلط المخاطر للح
  الضوء على تزاید مخاطر غش األغذیة.

منازلھم، یتجھ عدد متزاید من المستھلكین في  المواطنین    مكوثومع  
بواسطة  ئةلشراء األغذیة بالتجز إلى التجارة اإللكترونیة والتسوق

ً على شراء األغذیة  اإلنترنت. ویعكف كثیر من األشخاص حالیا
العدید من مواقع التجارة من  ي المباشرحاسوبتصال الباال

اإللكترونیة التي ازدھرت منذ بدایة ھذه الجائحة. ویمكن أن تكون 
مخاطر غش األغذیة في قطاع التجارة اإللكترونیة مرتفعة. ولحمایة 
المستھلكین من ممارسات التجارة اإللكترونیة المضللة، على 
السلطات المختصة أن تعزز الضوابط الغذائیة ومراقبة المبیعات 

اإلنترنت. ولما كانت بعض السلطات  شبكة التي تُجرى على
وبرامج رقابیة قویة لتنظیم التجارة  المختصة ال تملك تشریعات

یانات والمعلومات عبر الشبكة اإللكترونیة، فإن من شأن تقاسم الب
أن یساعد على الحدّ من  سالمة األغذیةالدولیة للسلطات المعنیة ب
  بأغذیة غیر مأمونة ومغشوشة. حاالت االتجار الحاسوبي

 تدریب العاملین
یما تلك یلزم أن تكون الكوادر العاملة في السلطات المختصة، الس

، على في مجال األغذیةقطاعات األعمال  ل  التي تقوم بعملیات تفتیش
مؤّھلین . ویجب أن یكون العاملون 7-6-19-درایة بأعراض كوفید 

راً حتى یمكنھم التماس الرعایة الطبیة ل ف على األعراض مبّكِ لتعرُّ
، 7المالئمة، مع اإلبالغ الذاتي، واستبعاد أنفسھم من نطاق العمل

وقد یحتاج العاملون إلى عدوى زمالئھم. التسب�ب في مخاطر  لتقلیل
دورات تدریبیة تنشیطیة على المبادئ األساسیة للنظافة الصحیة 

لیات التفتیش على واإلجراءات التشغیلیة إلجراء عم  3لألغذیة
، خاصةً فیما یتعلق باستخدام قطاعات األعمال في مجال األغذیة
في تلویث بیئة عدم المساھمة معدات الوقایة الشخصیة وضمان 

 العمل.

ویجب أن یظل العاملون في السلطات المختصة الذین یتواجھون مع 
قنوات التواصل  عن طریقالجمھور على خطوط الخدمة أو 

االجتماعي متابعین ألحدث المعلومات والنصائح المقدمة للعامة. 
عملیات التواصل، یدعمھ أخصائیون في فریق لتخصیص  یلزمو

إلعداد وتعمیم نصائح إلى ذیة،  مجال الصحة العمومیة وسالمة األغ
لمستھلكین بشأن كیفیة حمایة أنفسھم وذویھم. وعلى كل سلطة ا

  موقعھا اإللكترونيعلى  19-ة لكوفید صفحة مكرس إنشاءمختصة 
وروابط للمواقع اإللكترونیة  مستمدّة من الواقعتحتوي على نصائح 

ة منظمة األغذیو لمنظمات مثل منظمة الصحة العالمیةالخاصة با
 والمنظمة العالمیة لصحة الحیوان.والزراعة 

 ىلتقدیم شكاونظام  ضعویلزم أن تكفل السلطات المختصة و
 مناسب.الوقت  الفي    على مثل ھذه الشكاوىلسلطات  وردّ ا  الجمھور

قنوات إیصال الشكاوى عن طریق خط مساعدة أو ویمكن أن تكون 
اإللكتروني للسلطة صفحة إلكترونیة مخصصة على الموقع 

   المعنیة.

اِكبة ألحدث مومال في مجال األغذیة  كما یلزم أن تظل قطاعات األع
المتعلقة بأي تدابیر غذیة والنصائح األ المعلومات بشأن لوائح تنظیم

 ةألغذیة مأمونأن تكون إمدادات اإضافیة واجبة التنفیذ لضمان 
السلطات المختصة الذین ویتعین تدریب العاملین في . یةوكاف

وإطالعھم على ألعمال في مجال األغذیة یتفاعلون مع قطاعات ا
مجریات األمور بشكل كامل حتى یمكنھم معالجة الشواغل والرد 

 على األسئلة.

   التواصل

یقترن التطور السریع للجائحة بتنامي الحاجة إلى ضمان إتاحة 
جال األغذیة في م معلومات دقیقة وموثوقة لقطاعات األعمال

ولعموم الجمھور. وعلى السلطات المختصة أن تضع استراتیجیة 
ة لمنع الشائعات والمعلومات المضللة وتوفیر أحدث المعلومات قوی

 ؤكدلجمیع أصحاب المصلحة. ومن األھمیة بمكان أن ت الموثوقة
اإلبالغ عن  أنھ لم یتمللجمھور مجدداً أنھ رغم السلطات المختصة 

 انتقال عبر استھالك األغذیة وأن 19-حاالت النتقال كوفید أي 
، ینبغي من خالل األغذیة أمر غیر محتمل إلى حد كبیر  19 -كوفید 

 ً ن السلطات حیة المقدَّمة متوصیات النظافة الص تطبیقأیضا
عند  19-الصحیة لتجنب انتقال الفیروس المسبِّب لمرض كوفید 

التوصیات والرسائل  اءمةموالتسوق أو تداول األغذیة. ویمكن 
منظمة الصحة العالمیة وتعمیمھا لتناسب السیاقات  الصادرة عن

   الوطنیة.  

ة إلى قطاعات األعمال وینبغي أن تقدم السلطات المختصة المشور
بشأن منع أي انتقال محتمل للفیروس المسبِّب  في مجال األغذیة

ملین (أنظر في سلسلة الغذاء وكیفیة حمایة العا 19-كوفید لمرض 
جة أیضاً ). وقد تكون بحا8المبادئ التوجیھیة لمنظمة الصحة العالمیة

لمشغّلین الذین یغیّرون طبیعة أعمالھم، على إلى تقدیم المشورة ل
لجاھزة اسبیل المثال من المطاعم إلى مبیعات األغذیة 

 نشئ، أو المجموعات التطوعیة التي تللتداول/الوجبات السریعة
 عملیات غذائیة جدیدة. 

، ستكون السلطات المختصة بحاجة 19-ومع تطور فھم جائحة كوفید 
قاً لذلك. وإلى جانب موافاة قطاعات إلى مراجعة وتحدیث رسائلھا وف

یة والمستھلكین بأحدث المعلومات، من في مجال األغذ األعمال 
األھمیة بمكان ضمان إطالع الوزارات ذات الصلة باستمرار على 

 على مستوى الحكومة بأكملھااع تیسیراً لتبنّي نھج  مستجدات األوض
 دارة ھذه األزمة. إل
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رصد  ومنظمة األغذیة والزراعة وتواصل منظمة الصحة العالمیة
الوضع عن كثب لمتابعة أي تغیّرات یمكن أن تؤثّر على ھذه 

دات المبدئیة. وإذا طرأ تغییر على أّيٍ من العوامل ذات اإلرشا
ر إرشادات محدّثة إضافیّة. وبخالف ذلك، تبقى  صدُ الصلة، فسوف تَ 

تاریخ وثیقة اإلرشادات المبدئیّة ھذه صالحة لمدة عامین من 
 إصدارھا.

 

  المراجع
. 2010منظمة الصحة العالمیة. /منظمة األغذیة والزراعة -1

خطط  وضعإطار مشترك بین الفاو ومنظمة الصحة العالمیة ل
 سالمة األغذیةشأن بستجابة للطوارئ وطنیة لال

https://www.who.int/foodsafety/publications/emergenc
y_response/en/ 

. طرق انتقال الفیروس المسبِّب 2020منظمة الصحة العالمیة.   -2
بشأن التوصیات  اآلثار المترتِّبة على: 19- ض كوفید لمر

 ة للوقایة من العدوى ومكافحتھا، موجز علميالتدابیر االحتیاطیّ 
https://www.who.int/ar/news-
room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-
causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-
recommendations 

. 2009ة. منظمة األغذیة والزراعة/منظمة الصحة العالمی -3
 الدستور الغذائي. النظافة الصحیة لألغذیة: النصوص األساسیة
http://www.fao.org/3/a1552e/a1552e00.pdf  

إرشادات بشأن السالمة . 2020منظمة الصحة العالمیة.  -4
 2019مرض فیروس كورونا  البیولوجیة المختبریة في سیاق

https://www.who.int/publications-) 19-(كوفید 
-to-related-guidance-biosafety-detail/laboratory

19)-(covid-2019-disease-avirusoronc 
سالمة األغذیة (الشبكة الدولیة شأن الستجابة للطوارئ با -5

  )سالمة األغذیةللسلطات المعنیة ب
https://www.who.int/activities/responding-to-food-
safety-emergencies-infosan 

   )19-(كوفید  رونامرض فیروس كونصائح للجمھور بشأن  -6

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel
-coronavirus-2019/advice-for-public 

 ): أسئلة وأجوبة19- مرض فیروس كورونا (كوفید  -7
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 

. 2020منظمة األغذیة والزراعة/منظمة الصحة العالمیة،  -8
 ألغذیة: إرشادات لقطاعات األعمالوسالمة ا 19-كوفید 

 الغذائیة

https://www.who.int/publications-detail/covid-19-and-food-
safety-guidance-for-food businesses 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

بعض الحقوق محفوظة. ھذا المصنف متاح بمقتضى  . 2020 ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة,منظمة الصحة العالمیة  ©
 SA 3.0 IGO-NC-CC BY الترخیص 

 

 

WHO reference number: WHO/2019-nCoV/Food_Safety_authorities/2020.1 

 

https://www.who.int/foodsafety/publications/emergency_response/en/
https://www.who.int/foodsafety/publications/emergency_response/en/
http://www.fao.org/3/a1552e/a1552e00.pdf
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19)
https://www.who.int/activities/responding-to-food-safety-emergencies-infosan
https://www.who.int/activities/responding-to-food-safety-emergencies-infosan
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food%20businesses
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food%20businesses
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/

	إرشادات مبدئية
	تبنّي نهج قائم على تقييم المخاطر
	التدابير المؤقتة

	حماية العاملين
	التعليق المؤقت للبرامج الرقابية


